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 : ملخص

ٙػ  هميغ الحيڤيغ الستٖامغ النهڤ٩ ڣالتنميغ الصينيغ. ڣاختا قاليږ ٗاػ ا ٚيقيغ مڜ بيڗ ا ٙع اإلف تعتبڇ القا
ٚاكغ اإلسًڇاتيجيغ.  لياتها الش ٚيقيغ، ڣمڜ  ٜ العالقاػ بالٖڣڋ اإلف ٜي ٙبغ لتع سًڇاتيجيغ القڤع الناعمغ مقا الصيڗ 

ٚ القيږ ال ٙبغ القڤع الناعمغ الصينيغ للنش صينيغ مڜ خالڋ العالقاػ الثقافيغ ڣالٖبلڤماسيغ العامغ ڣتهٖف مقا
 ڣالتعاڣڗ االقتصإڬ. 

ٚيقيا، الصيڗ: الكلما املفتاحي ف  . القڤع الناعمغ، 

Abstract:  

The African continent is among the regions that are vital to the sustainability of 

China's growth and development. China has chosen the strategy of soft power 

approach to strengthen relations with African countries, and mechanisms of 

strategic partnership. The Chinese soft power approach aims to spread Chinese 

values through cultural, public diplomacy and economic cooperation. 

Keywords: China, soft power, Africa. 
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 :مقدم

ٙيغ التقليٖيغ بسظ  ٚيكيغ ڣالقڤڥ االستعما م ٙجيغ ا شهٖ العالږ انتكاساػ كثيڇع للسياسغ الخا
ٚيكا م ٚاهيغ  ٜايٖ مشاعٚ الك لګ ت ي تحقيڄ مصالحها ڣأهٖافها، مما إٔڥ   القڤڥ ڣ  استخٖامها للقڤع الصلبغ 

ٗا بالصيڗ  ي الكثيڇ مڜ مناطڄ العالږ.  ٚاجٸ نفڤٗهږ  ٗ ت ٕٕٙڣ فعل عنيفغ ضٖهږ،  ڣبيغ، ڣما نتٌ عنها مڜ  أٙڣ
ي العٖيٖ مڜ املناطڄ ٙبغ جٖيٖع ڣتعٖ نفسها لبسٰ نفڤٗها  خيڇع  ،تنته مقا ٚيقيغ. فه٘ه ا ٙع اإلف ڣبخاصغ القا

ٜاڗ العال ڣليغ،تمثل سلغ مڜ الف٥ٚ االستثنائيغ لالستثماٙ، ڣخ ٕٙ الطبيعيغ ڣاملڤإ ا  ږ االسًڇاتيجي مڜ املڤا
ي العٖيٖ مڜ مناطڄ العالږ ٛيإع الطلظ ڣتقل٨ نسبغ االحتياطياػ العامليغ ڣمعٖالػ اإلنتاه     .بسبظ 

ٚف القڤڥ الكبڇڥ  ٙباػ جٖيٖع مڜ ط ٚيقيغ مقا ٙع اإلف هميغ اإلسًڇاتيجيغ للقا ٚٛػ ه٘ه ا ڣقٖ أف
ٙعإلقامغ عالقاػ تعاڣڗ ڣش ػ بالفشل، ڣخصڤصا تلڊ  ،ٚاكغ مٸ ٕڣڋ القا فمنها ما حققـ أهٖافها، ڣمنها ما با

سًڇاتيجيتها ي تحقيڄ سياساتها ڣ ٙبغ القڤع الصلبغ  ٚيقيا القڤڥ ال انتهجـ مقا ف  .ي 

ٙجيغ  ي مجاڋ السياسغ الخا كإيميغ  ي الكتاباػ ا ٛ مصطلح القڤع الناعمغ  ٚڣ لګ ب ڣقٖ إٔڥ ٗلڊ 
ي كتابڢ " القڤع الناعمغ ڣسيلغ  يڀ ناڬ  لتحقيڄ املصالح اإلسًڇاتيجيغ. ڣأڣڋ مڜ صڊ ه٘ا املصطلح هڤ جٛڤ

ٚ  للعڤامل  ي السياسغ الٖڣليغ". حين ميڈ بيڗ التأثيڇ  غيڇ  املباش الثقافيغ، اإليٖيڤلڤجيغ  ڣمنظڤمغ النجاٍ 
ٚيغ ح أصبِ ه٘ا املصطلح يتږ استخٖامڢ  ٚيڜ املعنييڗ ڣبيڗ ڣسائل القڤع العسك ي سلڤڅ اآلخ ٚمٛڤ  القيږ ڣال

 .ڣمصالحهږمڜ قبل الٖڣڋ لتحقيڄ أهٖافهږ 

ٚځ علميغ  ٙها مڜ القڤع الناعمغ ڣتفعيلها بط لګ تڤظيڀ مصإ ي ه٘ا السياځ تسعګ الصيڗ  ڣ
ٚيقيغ ڣمنهجي ٙع اإلف ي القا ٙيغ كبيڇع  ٙاػ تجا قامغ عالقاػ التعاڣڗ االقتصإڬ ڣتحقيڄ استثما ي مجاڋ  غ 

 ڣصڤال ملصالحها ڣأهٖافها.

لقا الضڤ عليڢ مڜ خالڋ اإلجابغ علګ اإلشكاليغ التاليغ ٙاسغ  لګ أڬ  :ڣهڤ ما ستحاڣڋ ه٘ه الٖ
ي  ٚيقيغ؟ا استمالغمٖڥ تمكنـ الصيڗ مڜ تڤظيڀ القڤع الناعمغ  ٙع اإلف  لقا

 

 املحو األول مفهوم القو الناعم 

يف القو الناعم :أوال  تع

ٚف يڀ ع نها :قائالا  الناعمغ القڤع ناڬ جٛڤ ٙع "   ٚيڄ عڜ ال الج٘ب علګ القٖ ٙغام ط  ڣالتهٖيٖ ڣالقهٚ اإل

ٚڬ ڣالضغٰ ٚيڄ عڜ ڣال االقتصإڬ، العسك ٚشاڣڥ  ٕفٸ ط مڤاڋ ڣتقٖيږ ال ٚا التأييٖ ا ٚيڄ بل عڜ ڣاملڤاالع، لش  ط

ٚيڜ ڣجعل الجاٗبيغ، ٚيٖڣڗ  اآلخ ٚيٖ . ) ما ي ٕٚ أكٌڇ أڗ القڤعڣ   (.20. ٥ ،2007 ناڬ ت ٙع أڣ اإلقناع مڜ مج  علګ القٖ

ٙع أيضا بل هي منها، جٜ ٗلڊ أڗ ڣلڤ بالحجغ، االستمالغ ٕڬ ما كثيڇا ڣالج٘ب الج٘ب، علګ القٖ اإلٗعاڗ،  لګ ي
ٙع اػ تشكيل علګ ڣك٘لڊ هي القٖ ٚيڜ تصٙڤ ٚجيحاتهږ اآلخ ٙاتهږ ڣجٖاڣڋ  ڣت ٚيڜ اإليحا عبڇ أعمالهږ، ڣخيا خ  مثال ل

 (.26 ٥. ،2007 ناڬ )الناعمغ. الڤاقٸ القڤع عڜ السياس  بعيٖ أعمالهږ جٖڣڋ  أڗ

ٙع أڬ (Cooptive powerالطڤعي ) التعاڣڗ  قڤع هي الناعمغ ڗ القڤع ٚيٖه ما تشكيل علګ القٖ  ،ي
ٚڣڗ ٚا٩ تحقيڄ نحڤ عليهږ ڣالتأثيڇ اآلخ ٚيِ تهٖيٖ أڬ حٖڣف ٕڣڗ  ڣأهٖافڢ الفاعل أغ  تقٖيږ (ثابغ أڣ مبإلغ أڣ ص
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عماڋ بجٖڣڋ  التالعظ خالڋ مڜ ،)حڤافٜ ٕٙ علګ القڤع الناعمغ ڣتستنٖ .االستمالغ أڣ ا  يمكڜ لكڜ ملمڤسغ غيڇ مڤا

ٙساتڢ املجتمٸ قيږ ي الج٘ابغ العناصٚ أڬ ”الفاعل أڣ الٖڣلغ ثقافغ“ :ي ناڬ يحٖٕها مالحظتها،  أڣ العليا ڣمما

ٕب النخبڤيغ ٚكٜ الشعبيغ ال أڣ ڣالتعليږ، ڣالفڜ كا فالم الجماهيڇ متاع علګ ت  استهالڅ ڣأنما٭ ڣاملسلسالػ كا

ٜڬ ڣغيڇها، ڣاملالب٠ الطعام ٙجيغ ڣسياساػ للفاعل، السياسيغ القيږ”ڣ ڣال ٚاها عنٖما(الفاعل الخا ٚڣڗ ي  اآلخ

ٚڣعغ اػ مش ٕٙ أخالقيغ(، أڬ أڗ معنڤيغ سلطغ ٗڣ ساٝ ڣسياسيغ قيميغ ثقافيغ طبيعغ ٗاػ الناعمغ القڤع مڤا . با
ٚڥ،  (.25-24 .٥ ٥ ،2012)معڤ٩  ٚفها )ڣمڜ جهغ أخ كٖ  :(Quanyi Zhangڣع " بأنها تلڊ القڤع ال ت

ٙيغ ڣاالقتصإيغ ڣالٖعائيغ.  .(72 . ٥. 2010. عالقحطاني، م. بڜ. ٱ.)استخٖام الڤسائل الحضا

عإع تشكيل أڣلڤياتهږ مڜ  ٚيڜ مڜ خالڋ  ي سلڤڅ اآلخ ٙع علګ التأثيڇ  كما تعن القڤع الناعمغ القٖ
ٙاػ غيڇ ملمڤسغ مثل:  ٙ ڣقٖ ٚتبٰ بمصإ ٚاه، ڣلكڜ مڜ خالڋ اإلقناع ڣاالستقطاب امل ك ٕڣڗ استخٖام إٔڣاػ 

ٙس عږ قنڤاػ البن اإلٗاعي ڣاإل فكاٙ ڣاملعلڤماػ، ٕڣ ٚامٌ نشٚ ا ٚڣيٌ سلٸ ڣخٖماػ ڣب ٜيڤني، ڣت اڋ التليف
ٙضغ للنظږ القائمغ. فالٖڣلغ ال تتمتٸ به٘ا النڤع مڜ القڤع يمكنها تحقيڄ  معلڤماتيغ، يكڤڗ هٖفها ٕعږ املعا
تباعها، ڣبه٘ا املعن تكڤڗ القڤع اللينغ قائمغ  ٚيٖ  ٚڥ ت ڗ ٕڣال أخ ي السياساػ العامليغ،  ٚيٖها  ٚجاػ ال ت املخ

ٚيڜ.  أساسا ٙع علګ تشكيل أفضلياػ اآلخ ٛيإ)علګ القٖ ٚيڀ القڤع  .(علي  نڢ يمكڜ تع ڣبنا علګ ما سبڄ ف
ٙ ال٘ڬ يخٖم مصالح الٖڣلغ ڣكيانها باستخٖام  لګ املسا ٚڥ   خ ٚاف ا ط ٙع علګ تأثيڇ ڣجاٗبيغ ا الناعمغ بأنها القٖ

ٕٙ املعنڤيغ بعيٖا عڜ استخٖام التهٖيٖ ڣاإل ٜيغ ڣاملڤا ٚم ٚاه.القيږ ال  ك

  :ثانيا: مصاد القو الناعم

ٙ للقڤع الناعمغ، ڣهي فڢ حڤڋ القڤع الناعمغ، ثالثغ مصإ لَّ ي م يڀ ناڬ  ٚ جٛڤ  :ي٘ك

 ٚيڜ خ ماكڜ ال تكڤڗ فيها ج٘ابغ ل ي ا  .الثقافغ 

 .ٙه ي الٖاخل ڣالخا خال٥   القيږ السياسيغ عنٖما يتږ تطبيقها ب

  ٚڣڗ ٚڥ اآلخ ٙجيغ عنٖما ي ٚعيغ ڣأڗ لها سلطغ معنڤيغ أخالقيغ.السياسغ الخا  أنها ش

لګ حٖ كبيڇ مڜ القيږ ال تعبڇ  ٕٙ املنتجغ للقڤع الناعمغ  ي السياسغ الٖڣليغ، تنشأ املڤا نڢ  ڣيضيڀ: 
ٚيقغ ال يعال  ي الط ٙساتڢ الٖاخليغ ڣالسياسيغ، ڣ ٚبها مما مثلغ ال تض ي ا ي ثقافتڢ، ڣ عنها منظمغ أڣ بلٖ ما 

ٚيڜ بها عالقتڢ  .(Nye 2004, p.11) مٸ اآلخ

ي الشكل   Sheng Dingڣقٖ قام      ٚها بالنتائٌ املتحققغ كما  ٙ القڤع الناعمغ ال ٗك ٚبٰ مصإ ببنا نمڤٗه ي
 :التالي

 النظام 

 العالم
 
 
 

.(72. ٥. 2010ع.القحطاني، م. بڜ. ٱ.نقال عڜ .)  (Sheng 2006, p. 49) املصٖٙ   
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ٚڥ جڤڗ ڣينبڇ ينبڇ  ٙع   Weinbrenner Johnي حيڗ ي ي القٖ ٚسم للقڤع الناعمغ يتمثل  ٙ ال أڗ املصٖ
ٚغڤب، ڣڣسيلتها هي الٖبلڤماسيغ العامغ ال تشمل: الٖبلڤماسيغ الثنائيغ، ي االتجاه امل ٚيڜ   علګ ج٘ب اآلخ
ٚغڤبغ. ٙجغ ال تستخٖم فيها الٖڣلغ قيمها السياسيغ املثاليغ أڣ امل ٚاف، ڣالٖ ط  الٖبلڤماسيغ متعٖٕع ا

(Weinbrenner 2004, p. 4) 

 املفهوم الصيني للقو الناعم :ثالثا

ٚيبا الناعمغ القڤع مفهڤم يعٖ لږ ٛ  لقٖ .الصين السياس  القامٝڤ علګ غ ٚيٚ أبٚ تمٚ السياس  التق  للم

ٜب السإٝ عشٚ ي :أنڢ 2012 الصين عام الشيڤعي للح  ڣالسياسغ االقتصإ مٸ الثقافغ تشتبڊ اليڤم، عالږ " 

ٙ  أكبڇ مكانغ تحتل أنها علګ يبڇهڜ مما ڣ ي ."شامل ڣطن نفٗڤ أجل مڜ ي السباځ أهميغ أكٌڇ ٕڣ ٙع اجتماع ڣ  إلٕا

ڣڗ تجمٸ ٙجيغ، الش ٜب الٖڣلغ ٙئي٠ قاڋ ،2016 جانفي  4 يڤم الخا ٜايٖ  :أڗ هڤ جينتاڣ ڣالح ٙ  ت  لبالٕنا الٖڣلي الٖڣ

، االقتصإڬ املجاڋ ي تتجسٖ صلبغ بقڤع عنڢ التعبيڇ يتږ أڗ يفًڇ٩ ڣتأثيڇها من ناعمغ  بقڤع كما ڣالتكنڤلڤجي ڣا
 الثقافغ. مثل

ٕٙ، هي“حٖٕ الباحن الصين  ي خمسغ مڤا ٙ القڤع الناعمغ  الجاٗبيغ الثقافيغ،  :هڤنٌ هڤاميڗ مصإ
ع الٖڣليغ. ) سساػ الٖڣليغ، الصٙڤ   (Xin 2007, p. 8القيږ السياسيغ، النمڤٗه التنمڤڬ االقتصإڬ، امل

ٚڬ      ٜانا تشكل التقليٖيغ الثقافغ أڗ الصيڗ ي ڣاسٸ نحڤ علګ االعتقإ يج  خالڋ مڜ القڤع، ه٘ه لتفعيل هائال خ

ٚڣحيغ جاٗبيغ ٙاتها ال  اهتمام تثيڇ أبعإ ڣهي  .الٖاخلي ڣالسالم ڣاالنسجام التأمل علګ القائمغ ڣالفلسفيغ تيا

ٙه جٖيٖ متنف٠ عڜ ڣالباحثيڗ املعاصٚ، بضغڤ٭ العالږ املسحڤقيڗ العالږ مڤاطن  ڣالعقالنيغ الحٖاثغ حٖٕڣ خا

ٚبيغ. ٜ  الغ ٚك ٙاساػ املستقبليغ(.  )م ٙاػ ڣالٖ ٚځ لالستشا   ب

ا الثقافغ علګ  هينغ ڣشٖٕ ڣانغ ٙا ا مصٖ ٚغڤب فيهما ڣأيٖيڤلڤجيغ ثقافغ للبلٖ كاڗ ٗا" ٙئيسا ڗ  م  بقيغ ف

 .تأثيڇا" ڣأقل كلفغ أكٌڇ هي ال الصلبغ القڤع استخٖام ي البلٖ حاجغ ل٘لڊ ڣلي٠ ... تباعڢ تحاڣڋ  سڤف الٖڣڋ 

ٚځ  ٚئي٠ ڣتط تمٚ ي ٛيمڜ جيانغ ال ٜب م ي لګ 2002 ي الح ٛه عالږ اليڤم أڗ   االقتصإ مٸ الثقافغ تتما

ٙ  لها مكاڗ الثقافغ أڗ يظهٚ مما ڣالسياسغ ڣ  ي الصيڗ ڣمڤاقڀ الشاملغ. الڤطنيغ القڤع لبنا التناف٠ ي مهماڗ ٕڣ
ٚقغ سياساتها أڣجڢ ع٩ٚ الصيڗ ڣسٸ ي ٕفاعيغ، حين مڜ خاللها يكڤڗ  القڤع الناعمغ  النابعغ اإليجابيغ ڣاملش

ٙڬ  ٙف مڜ  االقتصإ ڣعبڇ سلميا العالږ ٕڣڋ  مڜ اقًڇابها احتضاڗ السنيڗ ڣبغيغ آلالف حميٖع ڣتقاليٖ حضا

 .ڣالثقافغ

ٚكٜ ال القضايا مڜ هي ڗ الثقافغ ٙسڤ عليها ي ٚب ثقافغ ڣللصيڗ .الناعمغ القڤع ٕا ٙها يض  عمٚ ي ج٘

ٜمڜ، ،  علګ تقڤم ال ٚاڗ ٕڣڗ  الحٖاثغ تطاڣع ڣهي املبإ ي ڣتصڤڗ  الهڤيغ، خس  مٸ ڣتتناغږ املجتمٸ االنسجام 

ٙاػ سساػ القڤميغ القيږ. كما أڗ عامليغ حضا  بأنها الصيڗ ڣتفتخٚ .الصينيغ الناعمغ القڤع مصإٙ مڜ هي ڣامل

ٚبيغ القڤڥ  تنمڤ ڣتتخطى أڗ استطاعـ ڣلكڜ .الناميغ الٖڣڋ  مڜ سساتها القڤميغ قيمها بفضل الغ   ڣهي .ڣم
ٚهنـ نمطها ابتٖعـ   .صٖقڢ علګ ڣب

ٙجيغ ڣالسياسغ  ڣتحًڇم السيإع، تنتهڊ ڣال لګ التٖخل، تٖعڤ ال فه ناعمغ، قڤع مصٖٙ الصينيغ الخا

مږ الٖڣلي ڣمبإ القانڤڗ  قڤاعٖ بتطبيڄ ڣتنإڬ للنڈاعاػ، السلميغ ڣتٖعڤ  للحلڤڋ  الڤطن الًڇاب ڣحٖع  ا

مږ ثقافاػ احًڇام ڣتسانٖ املتحٖع ٚڥ، ا خ ٚاكغ لګ ڣتسعګ ا  تعا٩ٙ ڣال .مشًڇڅ كسظ علګ اقتصإيغ تقڤم ش
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قطاب.  ڣعڤلـ متعٖٕ نظام ٙسا أجل مڜ ڣتعمل إلصالحڢ، تٖعڤ القائږ بل الٖڣلي النظام الصيڗ  علګ الصيڗ ا

ٙجيغ سياساتها ي تسڤيڄ محاسڜ العامغ الٖبلڤماسيغ ٚأڬ صعيٖ علګ الخا ، ٥. ٥. 2017كاظږ ) الٖڣلي. العام ال
29- 30) 

: :ابعا  مصاد القو الناعم الصيني

ٙجيغ. فيما  ڬ بلٖ هي ثقافتڢ ڣقيمڢ السياسيغ، فضال عڜ السياسغ الخا ٕٙ القڤع الناعمغ  تتمثل مڤا
لګ أڗ القڤع الناعمغ الصينيغ تتكڤڗ مڜ الثقافغ ڣاملفاهيږ ڣالنمڤٗه التنمڤڬ  يشيڇ العالږ الصين ماڗ هڤنغ 

ع ال نظمغ الٖڣليغ ڣالصٙڤ القڤع الٖاخليغ للقڤع الناعمغ، “ٖڣليغ، ڣتعتبڇ الثقافغ ڣاملفاهيږ ڣالنمڤٗه التنمڤڬ ڣا
ٙئيسغ لع٩ٚ القڤع  نظمغ الٖڣليغ ال تصبِ قناع  ٚبطهما ا ع الٖڣليغ للقڤع الناعمغ، حين ت فيما تعتبڇ الصٙڤ

 .الناعمغ الصينيغ ڣبنائها

ٚئي٠ الصين السابڄ  ٙ ال ا القڤع الناعمغ الصينيغ هڤ مڜ اإلسًڇاتيجيغ لګ أڗ بن ”هڤ جينتاڣ“أشا
ي العام  ٜب الشيڤعي الصين  ٚ للح ٚ الڤطن السابٸ عش تم لګ امل ٚه املقٖم  ٚي ي تق لڊ       .2007الڤطنيغ للصيڗ، ٗڣ

ٚئي٠  ي عهٖ ال ي العام ”٧  جينبينغ“ڣقٖ كثفـ أعماڋ بنا القڤع الناعمغ الصينيغ  أنڢ  2014، حين أعلڜ 
لګ العالږجظ ع سائل تڤاصل أفضل  ٕٚيغ صينيغ جيٖع، ٙڣ ٍٚ س ٛيإع القڤع الناعمغ للصيڗ، ڣط . ڣتحـ ”لينا 
ٙاػ الجٖيٖع: ”٧ “حكږ  ٙمـ الصيڗ العالږ بسيل مڜ املبإ ٚيڄ”، ڣ”الحلږ الصين“،  ٜام ڣالط ، ڣغيڇها ”الح
 الكثيڇ.

خيڇع كما ڣضعـ الصيڗ مخطٰ  لنشٚ اللغغ ڣالثقافغ الصينيغ عبڇ أنحا ا ي السنڤاػ ا لعالږ 
ٙڅ قإع الصيڗ  ي العالږ، فقٖ إٔ لڊ بفتِ عٖٕ كبيڇ مڜ معاهٖ الكڤنفڤشيڤسيغ لتعليږ اللغغ الصينيغ  ٗڣ
لګ  ٙسڤڗ اللغغ الصينيغ  جانظ ال٘يڜ يٖ ي مضاعفغ الجاٗبيغ الثقافغ، ح ڣصل عٖٕ الطالب ا أهميغ اللغغ 

 مليڤڗ طالظ. 200 نحڤ

ٙ علګ أڣسٸ ڣأيضا تكثڀ الصيڗ  ي محاڣلغ لالنتشا ي املعا٩ٙ ڣامللتقياػ الٖڣليغ الكبڇڥ.  ٙكتها  مشا
 ٚ ٚي ي تق ٚئي٠ الصين  هڤجيڗ تاڣ  ليڢ ال  ٙ ي ما أشا نطاځ، ه٘ا التڤجڢ الجٖيٖ للثقافغ الصينيغ يمكڜ تلخيصڢ 

ٚ الـ  تم ٜب الشيڤعي الصين حينما قاڋ 17امل ي بيڗ  :للح ٙه، ڣاستلهام " يجظ تعميڄ التبإڋ الثقا الصيڗ ڣالخا
ٙيغ ملختلڀ الٖڣڋ، لتعميڄ اإلشعاع الٖڣلي للثقافغ الصينيغ". )حكيم  ٛاػ الحضا  -397، ٥ ٥. 2015االنجا

398.) 

ٚكٜ الصيڗ أنشأػ ،2004 عام ي بكستاڗ، نمڤٗجي "كڤنفڤشيٝڤ" م ٚجـ ثږ باٛڣ ٚكٜ علګ ع  ي ثاڗ م
ٚاكٜ ه٘ه كانـ شبكغ سنڤاػ، سبٸ بعٖ .سيڤڋ  ٚكٜ 300 تعٖ الصينيغ ثقافيغال امل عغ م  ضمنها ٕڣلغ، 88 علګ مٛڤ

ٚيڜ مڜ أكٌڇ ٙع ي عش ٚيقيغ، القا كٖ مما لبكيڗ، بالنسبغ الحيڤڬ  اقتصإڬ - الجيڤ املجاڋ اإلف  بأڗ القإع قناعغ ي

ٚا٭ ي االنخ ٙ  تڤطيٖ يڤاكظ الثقا ٜ   .االقتصإڬ الحضڤ ٚك ٙاساػ املستقبليغ(.  )م ٙاػ ڣالٖ ٚځ لالستشا  ب

ٗ ٚيقيغ،  ف ٙع ا ي القا ٕاع الثقافيغ مڜ أجل تسهيل تڤاجٖها  ٚصـ  كما قامـ الصيڗ بتڤظيڀ ا ح
ٚيقييڗ، فضال عڜ  ف ي لعٖٕ كبيڇ مڜ الطلبغ ا ي ه٘ا املجاڋ علګ تأميڗ العٖيٖ مڜ املنِ التعليميغ ڣالتبإڋ الثقا

ٚيقيا عام  قغ السياسغ الصينيغ تجاه أف ٙيظ املشًڇڅ. فقٖ تضمنـ ٙڣ ١ العمل املشًڇكغ، ڣالتٖ  2006عقٖ ٙڣ
ٙي٠ )بنڤٕاا تحن علګ تعميڄ العالقاػ الثقافيغ، ڣأعلنـ ا ٚنامٌ لتٖ طالځ ب ( ألڀ اختصاص  15لصيڗ عڜ 
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ي عام  ٙبعغ أالف منحغ  لګ أ ي الصيڗ مڜ الفيڗ  ٚيقييڗ  ف ٙفٸ املنِ التعليميغ للطالب ا ٚيقي، فضال عڜ  أف
2009. 

سساػ  ٚيقيا بفتِ املعاهٖ ڣالجامعاػ، ڣامل ي أف ي  ها الثقا ٜ ڣجٕڤ ٜي ٙ تع طا ي  كما قامـ الصيڗ، 
ي عٖٕ ٚيقيغ للتبشيڇ بالعلڤم الصينيغ املختلفغ. ففي عام  التعليميغ  ف قامـ الصيڗ بفتِ  2005مڜ الٖڣڋ ا

ٚ اللغغ  ٚيقيا، ممڤڋ مڜ الحكڤمغ الصينيغ، كٝٚ لنش ي أف ي كينيا، ڣهڤ أڣڋ معهٖ صين  معهٖ كڤنفڤشيٝڤ 
ٚ لتأسي٠ الجامعغ ا تفاقيغ مٸ مص ي العام نفسڢ  ي  –لصينيغ ڣالثقافغ الصينيغ، كما عقٖػ الصيڗ  ٚيغ  املص
ي عام  ٚيقيا، فضالا عڜ ٗلڊ، قامـ الصيڗ  ي أف ٚع، بڤصفها أڣڋ جامعغ صينيغ  فتتاٍ محطغ  2006القاه ب

كٌڇ مڜ ) FM ٗاعغ ٚامجها  ( ساعغ باللغاػ الصينيغ ڣاإلنكليڈيغ 19ي العاصمغ الكينيغ )نيڇڣبي( ڣال تبن ب
 (.12، ٥. 2012 سليږ) .ڣالسڤاحيليغ

ٚڥ استطاعـ الصيڗ تحقيڄ نجاحاػ اقتصإيغ كبڇڬ، ڣمڜ جهغ خيڇع،  أخ خالڋ العقڤٕ الثالثغ ا
ٚع خالڋ الفًڇع مڜ عام ٕٚ مڜ الناتٌ املحلي اإلجمالي ستيڗ م  حين تمكڜ الصينيڤڗ مڜ مضاعفغ نصيظ الف

ڗ الصيڗ ڣڣفقا لبڤڋ ڣڣلفڤيًڈ،. 8002ح عام  8791 ٚ السابڄ للبنڊ الٖڣلي، ف مڜ   76 مسئڤلغ عڜ املٖي
خيڇ ٚڗ ا ٙبٸ الق ٚ خالڋ  ي خف٬ الفق ٛ العالم   .اإلنجا

ٚاػ، ش ، "بٖأ املتابعڤڗ للشأڗ الصين الحٖين عما يسم بـ"تڤافڄ بكيڗ ڣبنا علګ عٖيٖ مڜ امل
لي ٗلڊ النمڤٗه االقتصإڬ الخا٥ بالصيڗ القائږ علګ العمل الجإ، ڣاالبتكاٙ،  ٙاػ ڣال٘ڬ يشيڇ  ڣاملبإ

ٚبيغ ٚفيغ للنماٗه الغ ٙسغ املستقلغ بعيٖا عڜ املحاكاع الح ٚيئغ، ڣاملما  .الج

ٛماػ املاليغ، ي مڤاجهغ ا ع الصيڗ  لګ صالبغ ڣكفا ٙاساػ  ٚقابغ  ڣتشيڇ الٖ لګ ال ٚجٸ ٗلڊ  ڣي
ٙع علګ حمايغ النظام االقتصإڬ مڜ ، ڣمڜ ثږ تڤفيڇ القٖ ٙمغ علګ النظام املالي الصين االخًڇاځ ڣالخضڤع  الصا

ٚع علګ مجاالػ الحياع املختلفغ ٚكيڈ القڤع مڜ أجل السيط ٙجيغ، ڣك٘لڊ نظام الحكږ القائږ علګ ت  .للتأثيڇاػ الخا
 .(2012 ڬ ٚ فيف 21 ڬٖيٖحلا)

 ٍٚ ي السياځ ٗاتڢ، ص :  فالٕيميڇ بڤبڤفڣ ٚكظ التنميغ،  “قائالا ي اإللحاځ الناجح ب ٚبغ الصيڗ  ڗ تج
جږ الصيڗ  ، لي٠ فقٰ بسبظ  ٙها، سڤف تصبِ نقطغ تحڤڋ بالنسبغ لالقتصإ العالم ٚا ي حاڋ استم

ي التنميغ ڣ  كمنطقغ أڣ تعٖإ سكانها، ٙئ، ال يستنٖ فيها نمڤٗه ناجح  ي التا ڣلګ  نما لكڤنها السابقغ ا
ٚبي االقتصإيغ ه اقتصإڬ متأصل، لي٠ ٗڣ طابٸ غ لګ نمٗڤ مږ املتحٖع).” علګ نطاځ ڣاسٸ  ٚڬ  23 ا فيف

2012.) 

 :حٖٕ فيڇتشڜ ثالثغ جڤانظ مڜ خطغ الصيڗ االقتصإيغ يمكڜ أڗ تشكل أمثلغ للبلٖاڗ الناميغكما 

 .االلًڈام بالتنميغ كهٖف ڣطن .1

ٚ البنيغ التحتيغ .2  .التأكيٖ علګ تطڤي

ٚڣن .3 ٚيظ ڣامل ي السياساػ السياسيغ. )التج  (.2012جڤاڗ  12ماثيڤ  بڤڋ غ 

ٙجيغ، ففي الفًڇع ال تلـ نهايغ حكږ  أما  املكڤڗ الثالن لقڤع الصيڗ الناعمغ يتعلڄ بسياستها الخا
ٚاغماتيغ، كما بٖػ  ٚأع ڣب ٙبغ جٖيٖع أكٌڇ ج ي ماڣ تبنـ الصيڗ مقا ع أكٌڇ  ٙجيغ الصينيغ بنا السياسغ الخا

http://carnegie-mec.org/experts/488
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ٚع تعطي مجاال  أڣسٸ لبكيڗ  ٙجيغ مستق ڣڗ اإلقليميغ ڣالٖڣليغ، جاعلغ مڜ البحن عڜ بيئغ خا تعاطيها مٸ الش
ٙبغ الجٖيٖع للٖبلڤماسيغ الصينيغ،  ٙئيسيا للمقا للًڇكيڈ علګ التنميغ االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ الٖاخليغ هٖفا  

ي نف٠ الڤقـ ال ي العالږ مڜ خالڋ تبنيها لسياسغ " النهڤ٩ السلم " ڣ ع مٸ القڤڥ الكبڇڥ  ًڇڣيٌ لعالقاػ بنا
ٙجيغ الصينيغ من٘ عام  ي السياسغ الخا ٚا أساسيا   (.400، ٥. 2015. )حكيم 2004الن أصبحـ عنص

و  اتيجي اإلف اك اإلست  الصيني  –املحو الثاني:  الش

ٙبغ الصيڗ اتبعـ ٚاكغ مقا ٚيقغ عالقاتها ي الش ٚاكغ، 50 فلها الكبڇڥ، الٖڣڋ  غيڇها مڜ فاقـ بط  ش

 :منها أسباب جملغ لګ ٗلڊ ڣيعٕڤ

ٚطـ - ٚحلغ ي العڤملغ ي الصيڗ انخ ٚع م ٚاف ڣمٸ عٖيٖع مجاالػ ي فيها أڗ تنغم٠ عليها ڣكاڗ متأخ  ي كثيڇع أط
 .العالږ

ٚاكغ - م بڤابغ الش ٚب بعٖ ملا الٖڣليغ البيئغ مٸ تتال ٕٙع، بحين الح ٙع إٔڣاػ ڣالتناف٠ التعاڣڗ  أصبِ البا  ٕا

 . الٖڣليغ السياسغ

ٚع بيئغ تهيئغ  علګ السلم الصيڗ نهڤ٩ يعتمٖ - ٚاكغ هي البعيٖ، للمٖڥ ڣسلميغ مستق  اإلسًڇاتيجيغ ڣالش

فضل  .الهٖف ه٘ا لبلڤٹ ا

ٚاكتها جيڤاقتصإيغ، بأڗ  نفسها تع٩ٚ الصيڗ - ٚف. ضٖ حالفاػت قامغ مقٖماػ عليها يًڇتظ ڣلڜ ش  أڬ ط
ٚػ - ٚيحاتها سياساتها ي ملحڤظا تڤجها الصيڗ أظه اػ لګ يستجيظ ال القائږ الٖڣلي بأڗ النظام ڣتص  التطٙڤ

ٙيغ ٚب نهايغ بعٖ الٖڣليغ السياسغ ي ال ڣقعـ الج٘ ٕٙع. الح ٙبغ خالڋ ڣمڜ البا ٚاكغ مقا اإلسًڇاتيجيغ  الش
شاعغ حشٖ الصيڗ ڣسٸ ي سيكڤڗ  صينيغ ناعمغ قڤع بڤصفها ٙسغ التأييٖ ڣ  طاٙ ي الٖڣليغ السياسغ مما

ٚاكاػ حالف عڜ عڤضا اإلسًڇاتيجيغ السلميغ الش ٚيغ ڣالتكتالػ ا منيغ العسك  ينتفٸ اقتصإيغ بل بتكتالػ ا

ٚاف جميٸ منها ط  .ا

سًڇاتيجيغ، ٕڣڗ  السلميغ بالتنميغ الصيڗ نهڤ٩ يكڜ لږ - ٕٙ لګ كحاجتها معڤقاػ   ڣالتقنيغ الطاقغ بخاصغ املڤا

ٙاػ، الحٖيثغ ڣالسڤځ  ٙبغ أخ٘ػ عليها تتغلظ ڣلكي ڣاالستثما ٚاكغ بصيغغ القڤع الناعمغ بمقا  مٸ فكانـ .الش

مٚ الكبڇڥ أڣڋ  االقتصإيغ القڤڥ  ٚػ بعٖما الناميغ الٖڣڋ  لګ تڤسعـ ثږ ا   .املصالح الصينيغ انتش

ګ أڗ ينبغي الصيڗ أڗ الصينيڤڗ  ڣالباحثڤڗ  القإع كٖأ - يٸ هيكل ي الكبڇڥ  القڤڥ  لګ منڈلغ تٚ  عامليا القڤع تٛڤ

هلها التنميغ ي تقٖم حققتڢ مڜ ما ڣأڗ ٙ قڤع لګ الصيڗ ڣلتحقيڄ ٗلڊ تعمٖ املنڈڋ، ه٘ه العتال ي  ناعمغ خيا

ٚاكاػ سياځ ي  .(36 -35 ، ٥ 2017.٥كاظږ ) .الش

يقي  :أوال  الصي والدول اإلف

كٖ  ڣالتنميغ السالم" فيڢ قيږ تتجسٖ  "عالم  تياٙ" هڤ الصيڗ ليڢ تٖعڤ ما أڗ الڤثيقغ الصينيغ  ت

ٚڣب ڣلي٠ "ڣالتعاڣڗ  ٚافڄ ال٘ڬ ڣالخالفاػ ڣالتخلڀ ڣالنڈاعاػ الح ٚبي النظام مٸ ت  1648 ي ڣستفاليا من٘ الغ
ٛڗ  لګ سعګ ڣال٘ڬ حالف خالڋ مڜ التڤا ٚيقيغالٖڣڋ  مٸ الصيڗ تتعامل لږ ڣاالستعماٙ.   ڣالتسلح ا ا اإلف ٙيخيا  تا

ٙبغ مڜ ه٘ه انطالقا ٙبغ عنٖها ٙجح بل املقا ٙع صلغ ٗاػ أخالقيغ قيږ مقا ٚع بالحضا  ڣال الصينيغ ڣالثقافغ مباش

ػڣ  انقطاع، فيها يقٸ لږ ٚيقيا لګ الصيڗ جا ٜاڋ ال أخالقيغ أس٠ علګ تقڤم ثقافغ ظهٚ علګ ف  لعالقاػ هي الهإڬ ت

 كافغ.  العالږ شعڤب ببقيغ الصيڗ
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ٚيقيا الناعمغ للقڤع سًڇاتيجيتهږ ي الصينيڤڗ  يقًڇب ف ٙع  ٙها تضږ ٕڣڋ  مڜ قا  الثالن العالږ باعتبا

ٙڬ  سجل لها ال ٙيخيا، ڣتقاليٖها أبعإها لها عٖيٖع ثقافاػ احتضنـ ٗاػ قيږ، ڣثقافغ حضا  حاڋ هي كما تا

 .الصيڗ

ٙڅ ٚيقيا لګ بها أتـ السلميغ التنميغ أڗ  بكيڗ كما تٖ ٚع ف  أهميغ ٗاػ املنطقغ بعٖما أصبحـ مباش

ٙاػ ڣسڤځ  طاقغ مڜ تمثلڢ الصينيغ، ملا التنميغ أهٖاف بلڤٹ ي كبڇڥ   طاٙ ي السياسغ ه٘ه ڣتقٖم الصيڗ  .ڣاستثما

نانيغ االقتصإيغ النفعيغ عقيٖڬ غيڇ لڊ االستغالليغ، ڣالنڈعغ ا  تجاه الصينيغ السياسغ أڗ  خالڋ تڤكيٖ مڜ ٗڣ

ٚيقيغ الٖڣڋ  ٚف ال اإلف ٚيصغ هي بل النفعيغ، أڣ الڤاقعيغ السياسغ ال٘ڬ تمليڢ االنقطاع تع للمبإ  الڤفا علګ ح
ٚيقيغ العالقاػ تأسسـ أڗ من٘ فيها اهتٖػ ال ٙتقا ڣالعمل علګ الصينيغ، - اإلف  مصالح نشأػ أڗ بعٖ بها اال

عږ االستعماٙ مقاڣمغ مثل ڣمطلقغ عقيٖيغ مما هي أكٌڇ ڣحيڤيغ مإيغ جٖيٖع ٜع الساٍل الشعڤب ٕڣ  النڤڣڬ ڣن

ٙ  ڣتقڤيغ ٚجٸ نفسڢ. ٥ ٥).الٖڣليغ املنظماػ ٕڣ  .(33 -32.. امل

ٙجيغ السلميغ  ا هاما مڜ السياسغ الخا ٚيقيغ جٜ ف ٜيٜ التضامڜ ڣالتعاڣڗ مٸ الٖڣڋ ا ڣيظل تع
ٚيقيا  بٖأب ڣثباػ، ڣانطالقا مڜ املصالح املستقلغ للصيڗ. ڣستتابٸ الصيڗ ڣتطٙڤ الصٖاقغ التقليٖيغ مٸ أف

ٚاكغ االسًڇاتيجيغ مٸ  ٚيقيغ ستقيږ ڣتطٙڤ الصيڗ نمطا جٖيٖا مڜ الش ف ساسيغ للشعظ الصين ڣالشعڤب ا ا
ي. ڣفيما  ٚيقيا علګ املساڣاع السياسيغ ڣالثقغ املتبإلغ ڣاملنفعغ االقتصإيغ املشًڇكغ ڣاالقتباٝ املتبإڋ الثقا أف

هٖ ٚيقيايلي املبإ ڣا ٛا أف  :اف العامغ للسياسغ الصينيغ 

اإلخال٥ ڣالصٖاقغ ڣاملساڣاع. تتمسڊ الصيڗ باملبإ الخمسغ للتعاي٤ السلم ڣتحًڇم خياٙ الٖڣڋ  -1
ٚيقيغ بما يخٖم تقڤيتها. ف ٚيڄ التنميغ املالئږ لها، ڣتٖعږ تضامڜ الٖڣڋ ا ي انتهاه ط ٚيقيغ املستقل   اإلف

، املنفعغ املتبإلغ ڣاال  -2 ي التنميغ االقتصإيغ ڣالبنا السياس  ٚيقيغ  يٖ الصيڗ الٖڣڋ اإلف ٙ املشًڇڅ. ت ٕٛها
ٙ املشًڇڅ  ٕٛها ٙيغ ڣاالجتماعيغ، ڣتٖفٸ اال ي مجاالػ التنميغ االقتصإيغ ڣالتجا شكاڋ  ڣتنف٘ التعاڣڗ بمختلڀ ا

ٚيقيا.  للصيڗ ڣأف

ٜٛ الصيڗ التع  -3 ٚاف بما فيها التأييٖ املتبإڋ ڣالتنسيڄ الڤثيڄ. ستع ط ي املنظماػ املتعٖٕع ا ٚيقيا  اڣڗ مٸ أف
ٚ ڣمقًڇحاتڢ املعقڤلغ. خ مږ املتحٖع لتأييٖ كل منهما للمطالظ العإلغ ل  ا

ا التنميغ املشًڇكغ. ) -4 ٙب الثنائيغ ڣالسعي ٙڣ  (.12/01/2006No: 2006\PRS\1078االستفإع مڜ التجا

ي ه٘ا السياځ، تحاڣڋ السياسغ الصينيغ ٚيقيغ مڜ خالڋ املنظماػ سڤا كانـ  ڣ أڗ تتعامل مٸ الٖڣڋ اإلف
ي تعاملها  ٚإ  مږ املتحٖع، كما أنها تحاڣڋ أڗ تتبٸ سياسغ االنف ٚيقي أڣ  ٕڣليغ مثل  ا اإلقليميغ مثل االتحإ اإلف

ٜيٖ مڜ الصف ٚا امل ج ٙب ڣ ٚاػ كأسلڤب للتقا تم ٚيقيغ عبڇ منتٖياػ التعاڣڗ ڣامل ٙع اإلف قاػ بيڗ تجاه القا
ٙع  ي القا ، ڣتحٝٚ علګ تڤظيڀ القڤع الناعمغ لتحقيڄ أهٖافها  ٚسم ٚسم ڣغيڇ ال ٚفيڗ ڣعلګ املستڤييڗ ال الط

ٚيقيغ . كما تحاڣڋ الصيڗ أڗ تٖمٌ أهٖافها السياسيغ بالجانظ االقتصإڬ ڣبالتالي تسعګ أڗ تقٖم نفسها  ،اإلف
ي النظام الٖڣلي ڣف٩ٚ نمٰ التعٖٕيغ الق ٚ العالقاػ كقڤع عامليغ  طبيغ علګ طبيعغ عالقاتها، ڣمڜ خالڋ تطڤي

ٚڣطغ.  ٚيقيغ القائمغ علګ االقتصإ ڣمڜ خالڋ عٖع أساليظ ڣمنها املساعٖاػ ڣاملعڤناػ الغيڇ مش  الصينيغ اإلف
 .(193 ، 2015.٥ هإڬ)
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، فه ي يجابيا استقباال لنفسها الصيڗ أمنـ ڣهك٘ا  ٚا ٙع السم  ثږ أڣال بالجيڤاقتصإ معنيغ القا

ٜايا مڜ عليڢ ما يًڇتظ استثماٙ ٚاكغ ڣكانـ  .الڤطنيغ املصلحغ تخٖم يجابيغ م ٙبغ الش  القڤع عالقاػ لګ الٖليل مقا

  .اإلقليميغ ڣشبڢ اإلقليميغ املنظماػ مٸ أم الثنائيغ العالقاػ الصينيغ صعيٖ علګ سڤا الناعمغ

يقيا :ثانيا ؤي االقتصادي الصيني في إف   ال

ٙع ٚيقيغ للقا ف ٙڅ أهميغ كبيڇع ا سًڇاتيجيغ الناعمغ السياسغ ي الصين ي املٖ ٚاكغ ڣ ٚسږ  ي الش ال
هميغ ڣتأخ٘ تلڊ تتعاظږ الصيڗ اقتصإ نمڤ ڣمٸ  .الصين الجيڤ اقتصإڬ ا ا ٙا ٙاػ صڤ تطل ڣ  .متجٖٕع ڣمسا

ٙځ / قناع السڤي٠ مض ي مضيڄ جبل طا ٚيقيغ علګ مڤاقٸ حاكمغ تتمثل  ٙع اإلف ٚجا الصالح القا ٙأٝ ال يڄ باب 
طلنطي ڣالهنٖڬ. ٙع ڣاملطلغ علګ املحيٰ ا ٜٙ املحيطغ بالقا لګ الج ڣقٖ اكتسظ الجٜ الشمالي  باإلضافغ 

ٙاػ أسيا  ٚيغ بيڗ قا ٚكغ املڤاصالػ العامليغ املٖنيغ ڣالعسك ٚتڢ علګ ح ي سيط ٙع أهميغ  ي للقا ڣالشمالي الشٚ
ي املق ٚيقيا، كما اكتسظ  ف ڣبا ڣ ٚكغ املالحغ القإمغ ڣأٙڣ ي اتصالڢ بح ٚبي أهميغ  ٚبي ڣالجنڤب الغ ابل الجٜ الغ

ٚيغ  ، مما يشكل عامل ج٘ب للكل القڤڥ الٖڣليغ االقتصإيغ ڣالعسك قص  ٚځ ا ٚيكيغ ڣالش م ٙع ا مڜ القا
ٚيقيا. ف ٚ )العظم ڣتتناف٠ علګ   (. 98 .، 2017٥ماه

ٚيقيغ تمتلڊعالڣع علګ ٗلڊ،  ٜڣڗ للعٖيٖ مڜ الٌڇڣاػ ڣاملعإڗ اإلسًڇاتيجيغ، الٖڣڋ اإلف  أكبڇ مخ
ي العالږ، يڤجٖ  50فمڜ بيڗ  خمغ. ڣهي تملڊ  النسبغ  17معٖنا مهما  ٚيقيا، ڣباحتياطاػ  ي أف معٖنا منها 

ٚڣكڤم ڣالكڤبلـ ڣاملاٝ ڣال٘هظ ڣامل كبڇ مڜ احتياطي البڤكسيـ ڣالف ڣالفڤسفاػ ڣاملعإڗ البالتينيغ  غنيڈنا
جږ ڣالتي ٙ الخبڇا  ي العالږ يڤجٖ فيها احتياطي هائل للنفٰ ڣالغاٛ. ڣيقٖ خيڇع  ٙع املنطقغ ا تانيڤم. ڣتعٖ قا

ٚيقي بيڗ  ف ٛڬ 9ڣ 8النفٰ ا ، ما يڤا جمالي االحتيا٭ العالم ٚ حقڤڋ  100% مڜ  ٚميل خام، حين تنتش ٙ ب مليا
ٚبي، ڣ  ي كثيڇ مڜ ٕڣلها، ڣعلګ شڤاطئها الغ ٙع  ٚاجڢ، ڣسهڤلغ نقل النفٰ  ٕاخل القا ي استخ ٚع  هڤ أسهل ڣأس

ٚيٚ، بحين تصبِ مشتقاتڢ  ٙاسيغ عنٖ السطِ تقڤم بأعماڋ التصفيغ ڣالتك لګ سفڜ   ٙ الخام املتٖفڄ مڜ اآلبا
ٚع. ٜع للتحميل مباش  (31 ، 2015.٥ الًڈاني جڤاڗ)جاه

ٚيقيغ هي ٙع اإلف قتصإيغ للقا قامغال ٕفعـ ال ڣهنا يمكڜ القڤڋ أڗ املقڤماػ الجيڤ لګ   صيڗ 
ٚاكغ ٚڥ القإع الصينييڗ أڗ التنميغ ش ي ه٘ا الصٖٕ ي ٚڅ هي السلميغ الصينيغ سًڇاتيجيغ معها. ڣ  لنهڤ٩ املح

ٕٙ، تأميڗ تعتمٖ علګ ڣهي  .الصيڗ سڤاځ الطاقغ، بخاصغ املڤا ٙعـ التنميغ ڣكلما  .ڣاالستثماٙ ڣا  االقتصإيغ تسا

ٙع مساحغ ڣاتسعـ جمها، التجا ٕٙ الطاقغ علګ الطلظ الصين ٛإ ڣ ا ڣالسعي ڣاملڤا تصل  لږ أسڤاځ لګ النفٗڤ ٙڣ
ٙع ليها ٙع علګ طلبها تعظيږ أڣ قبل مڜ الصينيغ التجا ٚتبغ طبيعي نفٰ ڣغاٛ مڜ الطاقغ ڣتحتل .الصينيغ التجا  امل

ڣلګ ٚڣ  ي ا سڤاځ الصينيغ -العالقاػ االقتصإيغ اإلف  .االستثماٙ ڣف٥ٚ ڣا

ٚڥ الخبڇا ٙ الطاقغ   %9الصينيڤڗ أنڢ للحافظغ علګ معٖڋ النمڤ الثابـ ال٘ڬ يبلٸ  ڣي ڗ مصإ ف
ٙجيغ للطاقغ  2045املحليغ ستنخف٬ انخفا٩ شٖيٖا ڣبحلڤڋ العام  ٙ خا سيكڤڗ اعتمإ الصيڗ علګ مصإ

ي مختلڀ املنا  %45يبلغ  ٚيقيا ڣبٖأػ تتغلغل  ف ٙ سعيها للطاقغ ٕخلـ الصيڗ  طا ي  طڄ مثل مڜ احتياجاتها ڣ
ٚيقيا. ف ٚيا ڣجنڤب   نيج

ٙتڢ  ٜيا ٚئي٠ الصين ب ٚيڊ. ڣباملقابل، قام ال ٙساػ الصينيغ كش لګ املما ٚيقيغ  ڣتنظٚ الٖڣڋ اإلف
ٚڬ  ي فيف ٚيقيا  ٙع بالقڤڋ    2009السإسغ إلف ٜيا ٍٚ خالڋ تلڊ ال ٙقغ كأصٖقا طڤاڋ  :ڣقٖ ص ٚ لألفا " نحڜ ننظ



يقيا: توظيف القو الناعم " يقي الستمالالسياس الصيني تجاه إف  مديـصليح مح /د      " القا اإلف

 

ي لألمن والتنمي 132 2017( جويلي 11العدد )                                    املجل الجزائ  

 

ٚكا  مٖ ڣش خڤع طڤاڋ ا ٚڗ الجٖيٖ نحـ نعمل معا الڤقـ، ڣسڤف نبقى  ي الق ٚيقي. ڣاآلڗ  ف طيبيڗ للشعظ ا
هٖاف اإلنمائيغ لأللفيغ ڣمڤاكبغ التطٙڤ ڣالتجٖيٖ".  (.172 -171. ، ٥ 2016٥ املٖني) لتحقيڄ ا

ٚفيڗ  ٚيقيا  –فتحقڄ تعاڣڗ مشًڇڅ ڣمتطٙڤ بيڗ الط ف لفيغ  –الصيڗ ڣ ي ا تصاعٖ ه٘ا التعاڣڗ 
ٙ الح ٚيقيا أكٌڇ مڜ الثالثغ. ڣڣفقا ملصإ ف ٚع  600كڤمغ الصينيغ فقٖ تكڤنـ ب ٚكغ بـمڤاڋ صينيغ خالڋ العش ش

ٙاػ الصينيغ  ٜيٖ مڜ االستثما ٚسڤم مٸ امل ٚيقيغ مڜ ال عفا البضائٸ اإلف خيڇع. ڣقٖ قامـ الصيڗ ب سنڤاػ ا
ٚڣ٩ تفصيليغ.  ٚجٸ نفسڢ. ٥. )مٖعمغ بق  (173امل

ي ٜٕإ ٔاڗ املتڤقٸ ا،ڣمڜ م الڤ بعٖ ي العالږ للنفٰ مستهلڊ اكبڇ الصيڗ باتـ 2004 العام ڣ  ي

ٙ  2020 عام بحلڤڋ % 60 لګ حاليا% 33 مڜ للنفٰ  ڣالغاٛ استهالكها سيڤڬ  اإلنتاه ٔامام قصڤ  ڣالغاٛ النفٰ مڜ ا

ٚعغ الكافيغ النمڤ علګ ٚاػ ڣتشيڇ،28 الصينيغ االحتياجاػ لتلبيغ بالس ٕٙاػ مڜ % 25 لګ ٔاڗ التقٖي  الصيڗ ڣا

ٚيقيا، مما مڜ حاليا تأتي اإلجماليغ ٕڬ مٸ بعالقاػ قڤيغ االحتفاٱ أڣلڤياتها سلږ أعلګ ي تضٸ أڗ بها حٖ ف  مٙڤ

ٚيقييڗ الطاقغ  خالڋ:  مڜ اإلف

ڣڗ ي التٖخل عٖم بسياسغ االلًڈام - ياػ ڣمسانٖع ٕعږ خالڋ مڜ البلٖاڗ الٖاخليغ لتلڊ الش  الٖيكتاتٙڤ

ي ٚعيغ الحظڤع القمعيغ  ٙقغ أصٖقائها سعـ الصيڗ ملكافٔاع املطلڤبيڗ، ڣقٖ ڣالقبڤڋ  بالش  بالٖعږ األفا

ٚيغ السياس   .ڣاملساعٖاػ االقتصإيغ ڣالعسك
ٚيٖ الصين التنمڤڬ  النمڤٗه بكيڗ تقٖم - تحـ  تحقڄ ال٘ڬ الكبيڇ االقتصإڬ النمڤ علګ الثنا مڜ خالڋ الف

ٚاف يقاع مضبڤطغ شمڤليغ ٕڣلغ ش ٜب ب  كڤنڢ ٙقغ األفا يحاكيڢ أڗ يصلح ال٘ڬ النمڤٗهالڤاحٖ، ڣهڤ  الح

ٚاٙ الكفيل ٙ  بتحقيڄ االستق ييڗ الحكام لهږ، ڣشعڤ ٚاحغ الٖيكتاتٙڤ ٚاٙ بال  ال الطاقغ تٖفڄ يضمڜ استم

 .الصيڗ تحتاجها

ػ - - ٚحلغ الصيڗ تجاٛڣ ٙع البطي الٖخڤڋ  م ٚيڊ  تصبِ أڗ مڜ تمكنـ ٗ ،سًڇاتيجيغ عالقاػ لګ بنا للقا الش
ٙڬ   (.11-12، ٥ ٥. 2014 )عالځ   ٕڣلها. مڜ ڣاسٸ لعٖٕ األڣڋ  التجا

ٚڣع استٖامغ نمڤ اقتصإ الصيڗ  ي مش ٜڬ  ٚك ٚ م ٚيقيا علګ أنها عنص ف لګ   ٚ ڗ الصيڗ تنظ ل٘لڊ ف
ٙ مهږ لًڈڣيٖ الصيڗ بحاجتها املًڈايٖع للمإع  ٚيقيا مصٖ ف ڗ  ٚه علګ املٖڥ البعيٖ. ڣبحسظ بنڊ الصيڗ، ف ڣتطڤي

ٕٙ الطبيعيغ  الخام، ٚئي٦  للمڤا ٙ ال خږ احتياطياػ املڤإ الخام، كما أنها املصٖ ٚيقيا لٖيها ڣاحٖ مڜ أ ف ڗ   ٗ
لڊ لڤجڤٕ الكثافغ السكانيغ املًڈايٖع  ٙاػ الصينيغ، ٗڣ ٙع ڣاالستثما لګ ٗلڊ، الف٥ٚ املعتبڇع للتجا الخام. أضڀ 

ٚائيغ، ڣالحاجغ املاسغ لڤجڤٕ بنيغ  ٚيقيا ڣقڤتها الش ف ٙع بيڗ ي  ٕٛإػ ڣتيڇع التجا تحتيغ اجتماعيغ ڣاقتصإيغ. ڣا
ٙڬ مڜ  ٜ التبإڋ التجا ٗ قف ٚم؛  ٚعغا خالڋ العقٖ املنص ٚيقيا س ف ي عام  10.6الصيڗ ڣ ٙاػ   150لګ  2000مليا

ي العام  ا  ٙا لګ 2010مليا ي عام  166.3، ثږ  ا  ٙا جږ التبإڋ  2012. أما بالنسبغ لعام 2011مليا فقٖ ڣصل 
ٙڬ  ٛيإع بمعٖڋ  198.49التجا ا ) ٙا ٙع عڜ   85.319(. ڣقٖ كاڗ 2011% علګ  19.3مليا ا مڜ ه٘ه املبالغ عبا ٙا مليا

ٚ هڤ  خ ٚيقيا, ڣجٜ  ٙاػ صينيغ إلف ٚيقيا للصيڗ 113.171صإ ف ٕٙاػ مڜ  ٙاػ، ڣا  .مليا

ي  ٙع  جږ التجا لګ أڗ  ڣليغ  ٚاػ ا ٙ  200كاڗ أكٌڇ مڜ  2013ڣتشيڇ بع٬ التقٖي . ڣبه٘ا مليا ٕڣاٙل
ي عام  ٚيقيا  ف ٙڬ مٸ  ٚيڊ تجا ، عنٖما 2009تكڤڗ الصيڗ قٖ تفڤقـ علګ الڤالياػ املتحٖع ال كانـ أكبڇ ش

ٚيقيغ  ٙع الصينيغ اإلف ، مقابل  106.8ڣصلـ التجا ٙاػ ٕڣاٙل ٙڬ بيڗ  104.6مليا جږ التبإڋ التجا ٙاػ ڣهي  مليا
ٚيكا  .الصيڗ ڣأم
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ٚيقيا أصبحـ  ف ح أڗ  جمالي املبيعاػ ٗڗ مڜ الڤا ٚكاػ الصينيغ )بلغ  ٙجي للش ثاني أكبڇ سڤځ خا
ٚيقيا  ف ي  ا، ڣه٘ا يمثل  36.1الصينيغ  ٙا ي عام 30مليا ٙه  ي الخا ٚكاػ الصينيغ  جمالي مبيعاػ الش % مڜ 

 .(03، ٥. 2014 أآلڣلي. )2011

ٙع الصينيغ2شكل  جږ التجا ٚيقيغ )-:   (2012 – 2000اإلف

 
 : ٚجٸ السابڄ. ٥ 2013مجل٠ الٖڣلغ أڣػ  مكتظ معلڤماػاملصد  .04.نقال عڜ:  أآلڣلي. امل

ٙڬ الصين ٚٛ الٖڣڋ املستفيٖع مڜ التبإڋ التجا كبڇ -مڜ أب ٚيقي ا ٚيڊ اإلف ٚيقي أنغڤال الش اإلف
ٙع بلغ  17للصيڗ بحجږ تجا ٚيقيا  66 ف ، تليها جنڤب  ٙاػ ٕڣاٙل 16مليا ٙاػ، ڣالسڤٕاڗ  6 6مليا ٙاػ،  39 مليا

 ٚ 5ڣمص ٙاػ، ڣنيجيڇيا  86 6مليا ٛٙاعيغ بنحڤ  37 ٚيقيا منتجاػ  ف ٕ الصيڗ مڜ  ٙاػ. تستٙڤ 2مليا ٙاػ  33 مليا
ٜيتڤڗ مڜ تڤن٠، ڣالسمسږ  ، مڜ بينها: القطڜ ڣالبڇتقاڋ مڜ مصٚ، ڣالكاكاڣ مڜ غانا، ڣالبڗ مڜ أڣغنٖا، ڣال ٕڣاٙل

لګ الفڤسفاػ ڣالح ٚيقيا، باإلضافغ  ف ثيڤبيا، ڣالخمٙڤ مڜ جنڤب  ٖيٖ ڣالنحاٝ ڣالبًڇڣڋ، خاصغ مڜ مڜ 
خشاب مڜ بع٬ الٖڣڋ  ٚخام ڣالنسيٌ ڣاملعإڗ ڣمنتجاػ ا ضافغ للجلڤٕ ڣال أنجڤال ڣالسڤٕاڗ ڣنيجيڇيا، 

ٚڥ. خ ٚيقيغ ا ٚا لجاٗبيغ النمڤٗه التنمڤڬ ڣ  اإلف ٚيقيغ االستثماٙ الصين بالًڇحيظ، نظ تستقبل الٖڣڋ اإلف
ٚغظ الٖڣڋ  3قٖيا نبلغـ الصين كڤڗ الصيڗ حققـ نجاحاػ  ٚيعغ ت ٜ كبيڇع ڣس خما يناه ٙ ا  ٚيليڤناػ ٕڣال ت

ٜڣڗ ٚبتها، ڣتمتلڊ الصيڗ مخ ي نسخ تج ي جٜ كبيڇ  3000) الناميغ  ٕٙ املاليغ الهائلغ مڤجهغ  ملياٙ(، ه٘ه املڤا
ٙه. ي الخا ٙاػ الصينيغ  ٚيل  30باڬ )منها لالستثما  (.6-5، ٥. ٥. 2014أف

ٙاػ الص ٙتفعـ االستثما ٚيقيا مڜ ڣقٖ ا ف ي  ي العام 75ينيغ  مليڤڗ العام  520لګ  2003مليڤڗ 
ٙ العام  2لګ  2006 لګ أڗ بلغ  2008مليا ٚتفٸ  جنب للبالٕ ڣال٘ڬ ظل ي لڊ يٖفٸ مڜ االحتياطي النقٖڬ ا  2ٗڣ
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ٚيليڤڗ مڜ عام  .. )2009ت ٕم  الحٖي يبيڗ الجٖڣڋ التالي الحجږ اإلجمالي ڣ  .(52، ٥. 2012الطاهٚ 
ٚيتاه فاڣنٖاشيڤڗ  ي سسغ " ٚاػ م ٙع الصينيغ ڣتقٖي ٙع التجا ا ٚيقيا، حسظ ٛڣ ف ٙاػ الصينيغ ب  :"لالستثما

ق  يقيا :2الجدول  ا الصيني بإف ، جانفي (الحج اإلجمالي الستثما ا  .2013بماليي الدوال

ٙع الصينيغ )الًڇتيظ حسظ املعطياػ الصينيغ(الٖڣلغ ٙع التجا ا ٚيتاه فاڣنٖاشيڤڗ  ٛڣ  ي
يقيا ) ي جنوب إف  %(8,8) 8600 %(25) 4060 (1جمهو

 %(10,7)  10500 %(6,5) 1059 (5الجزائ )

 %(6,6) 6500 %(2,5)  401 (13أنغوال )

 - %(1,2) 200 (17بوتسوانا )

و )  %(4,7) 4600 %(0,4) 62 (31الكامي

 %(2) 2000 %(0,9) 142 (20الكونغو )

اطي )  %(8) 7800 %(4,3)  709 (6ج. الكونغو الديمق

 %(4,1) 4000 %(2,5) 403 (12مص )

 %(8) 7800 %(2,6)  427 (10إثيوبيا )

 - %(0,8) 127 (21الغابو )

 %(4,5) 4400 %(1,7) 270 (15غانا )

 %(1,9) 1900 %(1) 168 (18نيا )

يس )  - %(3,7) 606 (7جز مو

 - %(1,9) 309 (14كينيا )

يا )  %(0,1) 110 %(0,7) 115 (23ليبي

 %(4,4) 4300 %(0,4) 68 (29ليبيا )

 - %(1) 160 (19مالي )

 %(0,3)  290 %(1,6) 254 (16)مدغشق 

 %(5,3) 5200 %(2,6) 430 (9النيج )

يا )  %(16)  15600 %(8,7) 1416 (3نيجي

 %(1,9) 1900 %(0,8) 126 (22أوغندا )

اليو )  %(4,8) 4700 %(0,3) 52 (34سي

 %(7) 6800 %(0,7) 108 (24تشاد )

 %(2,6) 2500 %(9,4) 1526 (2السودا )

 %(1,4) 1400 - (-) جنوب السودا

انيا )  - %(2,5) 407 (11تن

 %(4) 3900 %(7,4) 1200 (4امبيا )

 %(0,9) 900 %(3,5) 576 (8يمبابوي )

اء يقيا جنوب الصح  %100) 97800  مجموع إف

يقيا   %(100) 16244 مجموع إف

 .07، ٥. 2015جڤاڗ  09 اليحياڣڬ   :املصٖٙ
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  :خاتم

ٙاسغ. اتضح أڗ الصيڗ تستخٖم القڤع الناعمغ تأسيسا علګ ما تږ  ٚاضڢ مڜ خالڋ محاٙڣ الٖ استع
ٚاكغ ع للش ٙسږ صٙڤ ٚبيغ ڣالصينيغ ما يسبغ معن  ي  ٙف الثقافتيڗ الع ٚيقيغ، فه تجعل مڜ  مٸ الٖڣڋ اإلف

ٚيقيا ڣالتج ف ٙيخيغ  ٚاكغ. كما استطاعـ الصيڗ االستفإع مڜ الخلفيغ التا ٙيخيا علګ الش ٙب ڣجٖانيا ڣتا ا
ٚيقيغ ڣالًڇكيڈ  ف ٚيقي ڣالتڤاصل مٸ املجتمعاػ ا ف لګ العمڄ ا ٙيغ مڜ الٖخڤڋ  السابقغ لها مٸ القڤڥ االستعما
يٖڬ العاملغ  ٙيٸ االجتماعيغ ڣخلڄ ف٥ٚ العمل لتشغيل ا ٚيڄ املشا ٛع الثقغ عڜ ط علګ الجانظ االقتصإڬ ڣحيا

ٚيقيا كاڗ خياٙ  ف ٙاػ ڣاعٖع هناڅ، ڣأثبتـ الصيڗ أڗ تڤجهها نحڤ  ٙع مڜ استثما سًڇاتيجيا ملا تحملڢ القا ا 
ٕٙ هائلغ  .ڣمڤا

ٗ يعي٤ العالږ  لګ تغييڇ الحالغ القائمغ  ٚيقيا ڣالصيڗ  ف ٚاكغ بيڗ  لګ ٗلڊ، تسعګ الش باإلضافغ 
ٚاكغ سڤف  ي ظل التحٖياػ العامليغ املًڈايٖع ڣاالنتعا١ االقتصإڬ. ڣبفضل ه٘ه الش تغييڇاػ معقٖع ڣعميقغ 

ي  تتاٍ ه التعاڣڗ ڣالكسظ املشًڇڅ، ڣإٔڣاتڢ تتمثل  الف٥ٚ إلقامغ نڤع جٖيٖ مڜ العالقاػ الٖڣليغ محٙڤ
ٚاه ڣاإلٗعاڗ ي اإلك  .اإلقناع ڣالج٘ب ال 

ي املنطقغ،  ٚاٙ املحلي ڣاإلقليم  مڜ ڣاالستق ٜٛ ا ٚيقيغ تع ٚكغ بيڗ الصيڗ ڣالٖڣڋ اإلف كما أڗ الش
ٚاكغ "االنتفاع املتبإڋ". ي تأميڗ أسباب استٖامغ تنميتها ڣنهڤضها. أما مڜ  ل٘لڊ فه ش حين هي نافعغ للصيڗ 

ي البن التحتيغ االجتماعيغ ڣاالقتصإيغ،  لګ نمڤ مستٖام ڣتحسيڗ  ٕڬ  ٚاكغ ت ڗ الش ٚيقيغ  ف جهغ الٖڣڋ اإلف
ٙيغ  ٜيٖ مڜ العالقاػ التجا ٙاػ جٖيٖع، ڣم  االقتصإيغ. ڣتٖفڄ استثما
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